
समुद्रातील घर  े 
  खकघ: अॅल सघगौड घ  
चित्र  : अॅड्रलयनघअॅडम्स 
मेाठी : सुशल घम न्सन 



ह घपुस्तीकघदोनघमु ाांबद्द घआह .घहीघमु  घसमुद्रानजिकघेाहातीाती. 
समुद्राच्याघउांिघ ाटाघेोिघककनाऱ्यावेघय तीातीघआणिघमाग घपेतीतीानाघ
असांख्यघलशांप  घककनाऱ्यावेी घवाळूतीघसोडूनघिातीाती. म ु घआश्चयाान घ
लशांपलयाांि घसौंदयाघडोळयाांतीघटटपूनघर तीाती. व गव गळयाघआकाेाि घ
लशांप  . व गव गळयाघ ाेंगाांि घलशांप  . प्रत्य कघलशांप ाघहाघकधलघकाळलघ
कुिाघएखाद्याघछोट्याशाघिलवाि घरेघहोती .  

ि व्हाघतीुम्हीघह घपसु्तीकघवािा घआणिघत्यातील घसुांदेघसुांदेघचित्र घ
पाहा , ती व्हाघतीुम्हीसुद्धाघत्याघम ुाांसाेख घलशांपलयाांबद्द घवविाेघकरूघ
 ागा . याघलशांपलयाांनाघज्याघनावाांनलघओळख  घिाती , तीलघनाव घ
आ ीघकुठून?घअस घप्रश्नघतीुम्हा ाघपडतील . एकाघलशांपलयाि घनावघ
आह , टाईनलघस् ीपेघ(छोटीघिप्प )!घदसुेाघएकघलशांप ाघअगदीघ
वक्राकाेघजिन्यासाेखाघटदसतीो.  

त्याघटदवशलघमु ाांनलघकाहीघलशांप  घगोळाघक   . मगघती घदेेोिघ
लशांप  घिमवूघ ाग  घआणिघत्याांच्याघयाघसांग्रहातीघटदवसेंटदवसघवाढघ
होऊघ ाग ी. पुस्तीकाच्याघश वटच्याघदोनघपानाांवेघलशांपलयाांिलघ ाेंगलतीघ
चित्र घआणिघत्याांिलघनाव घआह ती. लशांप  घकस घबनतीाती?घत्याांिलघ
व गव गळलघरुप घकशलघबनतीाती?घहीघेहस्य द खल घयाघपुस्तीकातीूनघ
उ गडतीाती.  

तीुम्हीघसमुद्रािवळघेाहातीघनस ातीघतीेीघतीुम्हीघयाघलशांपलयाांनाघ
एखाद्याघवस्तीुसांग्रहा यातीघपाहूघशकतीाघआणिघत्याांिाघआनांदघर ऊघ
शकतीा.  
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  खकाि घमनोगती  

समुद्रककनाेीघिा तीानाघतुीम्हा ाघवाळूतीघककां वाघखडकाांमध्य घअन कघलशांप  घ
टदस  घअसतील . तुीम्हीघएखादाघलशांप ाघउि तीा, त्याि घसौंदयाघटटपतीाघआणिघ
वविाेघकेतीाघकीघहाघलशांप ाघकधलकाळलघएखाद्याघिलवाि घरेघअस  . तीोघसुांदेघ
लशांप ाघततीथ िघटाकूनघद्याय ाघतुीमि घमनघतीयाेघहोतीघनाही. त्यामुळ घतुीम्हीघ
त्या ाघणखशातीघठ वतीा. ततीथूनघपुढ घिा तीघग लयावेघतुीम्हा ाघआिखलघएकघ
छानसाघलशांप ाघटदसतीो. पुढ घलमळिाेाघप्रत्य कघलशांप ाघतुीम्हा ाघआधलच्याघ
लशांपलयाप क्षाघिास्तीघसुांदेघटदसतीो. हळूहळूघतुीमिाघणखसाघलशांपलयाांच्याघ
खजिन्यान घउतूीघिाऊघ ागतीो. हीघतुीमच्याघलशांपलयाच्याघसांग्रहािलघसुरुवातीघअसती .  

लशांप  घगोळाघकेि घआणिघत्यातीघकोिती घिलवघेाहातीातीघयाबाबतीघिािूनघ
र ि , हाघिगभेातील घअन कघ ोकाांिाघआवडतीाघछांदघआह .  

लशांप  , इतीेघिलवाांसाेख ि, व गव गळयाघकुटुांबाांि घसदस्यघआह ती. एकािघ
कुटुांबातील घलशांप  घद शातील घव गव गळयाघककनाऱ्याांवेघसापडूघशकतीाती.  

तुीम्हीघकदाचितीघसमुद्रककनाेीघेाहातीघनसा घआणिघयाघमु ाांसाेख घनशलबवानघ
नसा . तुीम्हा ाघकदाचितीघएकािघटदवशल, एकािघस्थानावेघसगळयाघप्रकाेि घ
लशांप  घलमळिाेघनाहीती. पिघएखाद्याघटदवशलघएखाद घवादळघिगाच्याघदसुऱ्याघ
कोपऱ्यातील घलशांप  घतुीमच्याघककनाऱ्यावेघआिूनघसोड  .  

याघपुस्तीकातीघआपिघलशांपलयाांिलघसामान्यघनाव घवापे ीघआह ती. 
लशांपलयाांववषयलघववस्तीतृीघमाटहतीलघतुीम्हा ाघग्रांथा यातील घअन कघपुस्तीकाांमध्य घ
लमळूघशक  .  





आम्हीघआमच्याघबादलयाघआणिघफावड घर ऊनघ
समुद्रककनाेीघग  ोघती व्हाघ ाटाघआम्हा ाघभ टाय ाघ
आलया. आम्हीघआलयािाघििूघत्याांनाघआनांदघझा ाघ
होतीा. फसफस, बुडबुडघअस घआवािघकेतीघ ाटाांिाघ
पाांढेाशुभ्रघफ सघआमच्याघपाव ाांच्याघसभोवतीलघनािघू
 ाग ा.  

आणिघमग,  ाटाघपुन्हाघसमुद्रातीघववल नघझालया.  

माझ्याघबटहिलन घ ाटाांनाघहाकघटद ीघआणिघतीलघ
मोठ्यान घओेड ी, “पेतीघया!घकृपया, पेतीघयाघ
आणिघआमच्यासोबतीघख ळा!” 

समुद्रान घििूघमाझ्याघबटहिलिलघहाकघऐक ी. 
काेिघकाहीघक्षिाांतीिघएकघउांिघ ाटघपेतीघ
ककनाऱ्यावेघआ ी.  

पि.... 



…. ाटघआ ीघखेी, पिघसमुद्रान घििूघआपलयाघअदृश्यघ
हातीाांनलघपुन्हाघतती ाघआपलयातीघख िूनघर ती ां.  

आमिाघलमत्र, समुद्र, आमच्याशलघख ळाय ाघथाांब ाघनाहीघ
तीेीघत्यान घआपलयासोबतीघमोठाघखजिनाघककनाऱ्यावेघआि ाघ
आणिघआमच्यासाठीघतीोघवाळूवेघसोडूनघग  ा.   

आम्हा ाघमूनघश लसघ(िांद्रघलश ांप  ) लमळा  . ती घगुळगुळलतीघ
आणिघगो घआकाेाि घहोती . ती घआमच्याघहातीातीघसहिघमाव  . 
कधलकाळलघत्यातीघेाहािा  ेघछोट घिलवघकुठ तीेीघतनरूनघग   घ
असाव ती. आतीाघत्याांिलघहीघसमुद्रातूीनघआ   ीघर ाेंघआम्हीघ
आमच्यािवळघठ वूघशकतीघहोतीो. आम्हीघदोन्हीघमूनघश लसघ
आमच्याघबाद ीतीघठ व  , आणिघमग....  



....आिखलघएकघ ाटघककनाऱ्यावेघआ ी.  

आम्हा ाघएकघपक्षलघटदस ाघ– सँडपायपेघ– िोघ हानसहानघ
ककडयाांिलघआणिघटहप्पाघख कडयाांिलघलशकाेघकेतीघहोतीा. तीोघ
वाळूवेघ ाटाांच्याघपुढ घपुढ घपळतीघहोतीा. त्याि घपायघअगदीघ
काड प टीतीलयाघकाडयाांसाेख घबाेीकघटदसतीघहोती .  



 ाटघपुन्हाघसमुद्रातीघववल नघझा ीघती व्हाघआम्हा ाघवाळूतीघकाहीघ
व िघश लसघ(पािेीसाेख्याघआकाेाि घलशांप  ) टदस  . त्याांि घ ाेंगघ
खूपघमोहकघआणिघिमकदाेघहोती . अस घवाटतीघहोती घििघूडझनभेघ
फु पाख ाेंघसमुद्रककनाेीघआेामघकेण्यासाठीघआ ीघआह ती.   

त्यानांतीे....   



समुद्रािलघएकघउांिघ ाटघककनाऱ्यावेघआ ी. 
याव ळलघ ाटघिमकदाेघजिांग घश लसघ(रांट च्याघ
आकाेाच्या) लशांपलयाांिाघखजिनािघमाग घसोडूनघ
ग  ी.  
घघघघघघघघघघघघघघघघघरुप ेी! 
घघघघघघघघघघघघघघघघसोन ेी! 
रांट च्याघआकाेाच्याघलशांपलयाांि घ ाेंगघसुांदेघआणिघ
ती िस्वलघहोती . आम्हीघत्याांनाघबाद ीतीघटाक  , 
ती व्हाघत्याांनलघआनांदान घरांटानादघक  ा.   



पुढ घआम्हा ाघिोघखजिनाघलमळा ाघतीोघ
सवाातीघसुांदेघहोतीा. ती घहोती घएांि घवव ांग्िघ
(पऱ्याांि घपांख) लशांप  . ती घखूपघसुांदेघआणिघ
पाांढ  ेशुभ्रघहोती , ििूघकाहीघस्वगाातूीनघथ टघइथ घ
अवतीे  घहोती .  



मगघआम्हा ाघकाहीघकॉक घश लसघ
लमळा  . त्याांच्यावेघबेगडयाांसाेख घउांिवट घ
होती . त्याांच्याघकडाांवेघआेीसाेख घदातीघ
होती . ि व्हाघआम्हीघदोनघलशपलयाांनाघएकत्रघ
क   घती व्हाघत्यातूीनघह्रदयाच्याघआकाेाि घ
रेघबन  .   

पुढ घआम्हा ा.... 



....काहीघमौलयवानघकवडयाघलमळालया. 
त्याघखूपघिमकदाेघआणिघगुळगुळलतीघहोत्या.  

त्याांच्यावेघपाांढ  ेघटठपक घहोती . कवडयाांच्याघदाेावेघ
छोट्याघछोट्याघदातीाांच्याघदोनघेाांगाघहोत्या. म ाघ
कुिलतीेीघसाांचगती  घहोती घकीघकधलघकाळलघ ोकघ
कवडयाांिाघउपयोगघपैशासाेखाघकेतीघ– आिघिसांघ
आपिघसोन घआणिघिाांदीिाघउपयोगघकेतीोघतीसांि.   

 

 

 

 

आम्हीघ ाटाांसोबतीघककनाऱ्यावेघवाहूनघआ  लयाघघ
अलगलच्याघखा ीघपाटह ां. ततीथ घआम्हा ाघदगडाांनाघघ
चिकट   ीघका वांघटदस ी. तीलघिलनलघटोप्याांसाेखलघ
टदसतीघहोतील. त्याांच्यावेघछोटीघछोटीघभोकां घहोतील.  



आम्हा ाघसमुद्रीघअलगलांमध्य घ प ट    घकाहीघ
प रेवव ांक घश लसघ(का व्याांि घलशांप  ) लमळा  .  

अशाघछोट्याघरेाांमध्य घगोग गायलघेाहातीाती, ह घ
आम्हा ाघमाहीतीघहोती .   



वाळूतीघआम्हा ाघकाहीघपाांढ  ेघलशांप  घटदस  . 

त्याांच्याघनावाांिाघउच्िाेघबेािघकठीिघहोतीा.  

आम्हीघत्याांच्यावेघएकघगािांघेि ांघआणिघती घ
वा ाेंवाेघगाऊघ ाग ो. 

“वेंट टॅ्रप, वेंट टॅ्रप, वेंट टॅ्रप!  
आम्हीघशोधूनघकाढ  घकाहीघवेंट टॅ्रप!”  
ह घमि शलेघनावघडिघभाष ती ांघआह .  

त्यािाघअथाघआह घसवपा ाकाेघजिना.  

  

काहीघसमुद्रीघिलवघआपलयाघरेाांमध्य घयाघजिन्यािाघ
वापेघकेतीघअसतील घका, याि घआम्हा ाघकुतूीह घहोती .  





आम्हा ाघपुढ घि घलशांप  घलमळा  घती घस्कॅ ोपघलश ांप  घ
होती . त्याांि घकाठघरडयारडयाांि घहोती .  

ती घजियाांच्याघहातीातील घपांख्याांसाेख घटदसतीघहोती . 
त्याांच्यावेघवेपासूनघखा पयतंीघउांिवट घअस  लयाघ  ेषाघ
होत्या.  



त्यानांतीेघआम्हा ाघलमळा    घलशांप  घ
भोवऱ्यासाेख घकफरूघशकतीघहोती .  

ती घटॉपघश लसघहोती . ती घएकाघटोका ाघ
टोकदाेघहोती घआणिघत्याांच्यावेघििूघ
छोट घछोट घमिलघ ाव   ीघदोेीघ
गुांडाळ   ीघआह , अस घटदसतीघहोती .  



मगघआम्हा ाघओलयाघवाळूतीघिप ाांच्याघआकाेि घ
लशांप  घटदस  . ती घगडदघ ाेंगाांि घहोती . ि पऱ्याांनाघयाघ
लशपां  घिप ाघम्हिूनघवापेाय ाघआवड ांघअसतीां. 
त्याांच्याघएकाघटोका ाघअधााघड कघहोतीा. आम्हा ाघतीलघ
समुद्रातीघिा िाऱ्याघनाव साेखलघवाट ी.   



आम्हीघसमुद्रककनाऱ्यावेघिा ूघ ाग ोघतीसांघपुढ घअगदीघव गळयाघ
प्रकाेि घलशांप  घआम्हा ाघटदस  . अस घलशांप  घआम्हीघअद्यापघपाटह  घ
नव्हती . ती घट  ेटघश लसघहोती . ती घएखाद्याघऐततीहालसकघककललयावेच्याघ
बुरुिासाेख घटदसतीघहोती . पिघकाहीघ ोकाांनाघती घसवपा ाकाेघव यांघ
अस  लयाघस्कू्रसाेख घवाटतीाती.   

आणिघमग....  



.... आम्हा ाघकाहीघक् ॅमघश लसघसापड  . त्याांच्याघ
पषृ्ठभागावेघछोट्याघउांिघ  ेषाघहोत्या. त्याघतीळयातील घ
पाण्यावेच्याघती ाेंगाांसाेख्याघटदसतीघहोत्या. ह घलशांप  घआतूीनघ
मोत्याांसाेख घिमकदाेघआणिघपाांढ  ेघहोती . त्याांि घकाठघ
िाांभळयाघ ाेंगाि घहोती . इांडडयनघ ोकघयाघकठीिघकविाच्याघ
लशांपलयातीघेाहािाऱ्याघक् ॅमघमाशाांनाघक्वाहोगघम्हितीाती.  

क्वाहोगघलशांपलयाांपासूनघइांडडयनघ ोकघखूपघसुांदेघ, 
गुळगुळलतीघपाांढ  ेघआणिघिाांभळ घदाचगन घरडवतीाती. ती घछोट्याघ
मोत्याांनाघवपँमघम्हितीाती. ती घत्याांिाघवापेघगोऱ्याघ ोकाांशलघ
व्यापाेघकेतीानाघपैसाघम्हिूनघकेतीाती.  



इांडडयनघ ोकघछोट्याघछोट्याघमोत्याांपासूनघमाळा, पट्ट घआणिघगळपट्ट घ
बनवतीाती.  

ती घयाघवस्तूीघआपलयाघद शाच्याघमूळघतनवासलांनाघशाांतीती ि घप्रततीकघ
म्हिूनघभ टघकेतीाती.    



मगघम ाघमाझ्याघडोक्यावरूनघउडतीघग   लयाघसागेीघपक्ष्यािाघ
आवािघऐकूघआ ा. समुद्रातीघदूे घकुठ तीेीघअस  लयाघएकाघनाव िाघ
आवािघऐकूघआ ा. आणिघमगघम ाघमाझ्याघबटहिलिाघआवािघऐकूघ
आ ा. 

“ह घबर!”घबहीिघम्हिा ी.  
“हाघलशांप ाघबरघकसाघिा तीोय!” 

मलघततीकड घबतरती ां.  
एकघमूनघश  घ(िांद्रघलशांप ा) वाळूवेघिा तीघहोतीा.  



एकघहलमाटघख कडाघत्याघलशांपलयातीघलशे ाघहोतीा. 

तीोघलशांपलया ाघआप ांघरेघम्हिूनघवापेतीघहोतीा. तीोघवाळूतीघिा तीघ
असतीानाघसोबतीघआपलयाघपाठीवेिांघरेसुद्धाघर ऊनघिातीघहोतीा.  

आम्हीघख कडया ाघिवळूनघन्याहाळ ां. 

त्यान सुद्धाघआपलयाघमोठ्याघमोठ्याघडोळयाांनलघआम्हा ाघन्याहाळ ां.  

मलघबटहिल ाघम्हट ांघकीघहलमाटघख कडाघआप ांघमऊघशेीेघसुेक्षक्षतीघ
ठ वण्यासाठीघयाघकठीिघकविाच्याघलशांपलयातीघलशे ाघअसिाे.  

पिघशेीेान घवाढलयावेघयाघख कडया ाघत्यािांघह घमूनघश  िांघरेघअपु ाेंघ
पड  .  

मगघतीोघरेाच्याघशोधातीघएखादाघमोठाघलशांप ाघशोधूघ ाग  .  



याच्यानांतीेघसापड    घलशांप  घसवाातीघमोठ घआणिघसवोत्तमघहोती .  

ती घहोती घव्ह लकघश लस. ती घएकाघबािू ाघखु  घहोती .  
आम्हीघत्यािाघखु ाघभागघकाना ाघ ाव ाघआणिघऐकूघ ाग ो.  

लशांपलयातूीनघसागेाच्याघ ाटाांिांघगािांघऐकूघय तीघहोतीांघ 

आणिघहव िाघेोेाविाेाघआवािसुद्धा!   

हाघलशांप ाघसापडलयावेघआम्हा ाघखूपघआनांदघझा ा.  

याघलशांपलयान घआपलयाघपोटातीघसागेािांघगािांघिपूनघठ व ांघहोतीां.  



हळूहळूघसूयाास्तीघहोऊघ ाग ा.  

टदवसघढळूघ ाग ा.  

भेतीलच्याघ ाटाघवाढूघ ागलया.  

समुद्रािांघपािलघककनाऱ्या ाघव ढूघ ाग ां.   

आमच्याघबादलयाघलशांपलयाांच्याघखजिन्यान घभरूनघग लया. 

म्हिूनघमगघआम्हीघरेीघतनरा ो.  



पावसाळलघटदवसाांतीघलमत्रघख ळाय ाघरेीघय तीाती,  

ती व्हाघआम्हीघत्याांनाघआमिाघलशांपलयाांिाघखजिनाघ
दाखवतीो.  

आम्हीघत्याांनाघलशांपलयाांिलघनावांघसाांगतीो, 

ती घकुठ घसापड  घह घसाांगतीो.  

आम्हीघत्याांनाघसमुद्रककनाऱ्यावेघआम्हीघमाे  लयाघ
फ ेफटक्यािलघगोष्टसुद्धाघऐकवतीो.  





क् ॅम-श   

एांि -वव ांग्स व ि-श   

जस् पे-श   

टॉप-श   
मून-श   

ट  ेट-श   

कॉक -श   



व्ह लक 

कवडल 
स्कॅ ोपघ 

कीहो -ल म्प ट 
प रेववांक  

वेंट टॅ्रप 

जिांग -श ै 



म ाघमाटहतीलयघकीघमलघलशांपलयासाेखांघसुांदेघरेघकधलिघबनवूघ
शकिाेघनाही.  

समुद्रीघिलवघआपलयाघसुेक्ष साठीघएवढीघसुांदेघर ाेंघबनवतीाती.  

त्याांि घआकाेघव गव गळ घअसतीाती.  

ती घ ाेंगलब ाेंगलघअसतीाती.  

प्रत्य कघिलवघत्या ाघसोयलस्केघअसांघरेघबनवतीो.  

आशाघआह घकीघआम्हीघपुन्हाघसमुद्रककनाेीघय ऊघती व्हाघसमुद्रान घ
ततीथ घआमच्यासाठीघबेीिघलशांपलयािलघर ाेंघआि   ीघअसतील ..  



लशांप  घकस घबनतीाती?  
 

कधलघकधलघआपलया ाघसमदु्रककनाेीघअस घलशांप  घसापडतीाती, ज्याांच्याघपोटातीघजिवांतीघ
िलवघेाहातीघअसतीो. सहसाघएखाद घवादळघआलयानांतीेघसमदु्राच्याघ ाटाघअस घलशांप  घ
ककनाऱ्यावेघआितीाती.   

एखादाघिलवघेाहातीघअस  लयाघलशांपलयाांनाघमो स्कघ(का व)घम्हितीाती.  

अन कघतीान्हीघमो स्कघआपलयाघआईच्याघशेीेातीघअस  लयाघअांडयातीूनघिन्मा ाघ
य तीाती.  

मो स्क ाघपाठीिाघकिाघनसतीो. त्याि घशेीेघनािकूघआणिघम ुायमघअसती . त्यामळु घ
तीोघ हानघअसतीानािघआपलयाघसुे क्ष साठीघसभोवतीलघएकघकठीिघकविघबनवघू ागतीो. ह घ
कविघसमदु्राच्याघव गवानघ ाटाघआणिघशत्रुांपासूनघत्यािाघबिावघकेती . काहीघमो स्कघ
अांडयातीघअसतीानािघआप  घरेघबनवघू ागतीाती.  

काहीघमो स्कघआपलयाघरेातीघएकिघभागघककां वाघवॉलव्हघबनवतीाती. याघलशांपलयाांनाघ
युनल-वॉलव्हघम्हिूनघओळखतीाती. यनुलघम्हिि घएक. व्ह लकघआणिघगोग गायलघयाांच्याघ
लशांपलयाांमध्य घएकिघभागघअसतीोघआणिघत्याांनाघयतुन-वॉलव्हघम्हितीाती.  

क् ॅमघआणिघस्कॅ ोपघयाांसाेख्याघमो स्कच्याघलशांपलयातीघदोनघभागघककां वाघवॉलव्हघ
असतीाती. दोनघभागघअस  लयाघयाघलशांपलयाांनाघबाय-वॉलव्हघम्हितीाती. बायघम्हिि घदोन. ह घ
दोनघभागघपाठीमागच्याघबािु ाघिोड    घअसतीाती. बाय-वॉलव्हघएखाद्याघपसु्तीकासाेखाघ
उरड ाघिातीो.  

मो स्कच्याघशेीेािाघएकघववश षघभागघकठीिघकविघबनवण्याि घकामघकेतीो. याघ
ववश षघभागा ाघमँट घम्हितीाती.  

 मँट घख ाेंतीेघमो स्किलघपातीळघत्विाघअसती . तीलघमो स्कि घकोम , म ुायमघशेीेघ
झाकण्याि घकामघकेती . मँट घशेीेघआणिघलशांप ाघयाांच्याघदेम्यानघअसती .  



कधलघकधलघमँट घलशांपलयाच्याघबाह ेच्याघकाठा ाघ ाग    घटदसती . ती घफडफडत्याघ
झा ेीसाेख घटदसती घआणिघसुांदेघआणिघगडदघ ाेंगाि घअसती .   

लशांप ाघतीयाेघकेण्याि घद्रव्यघमँट मधनूघपाझेती . ह घद्रव्यघकाहीघव ळान घकडकघहोती घ
आणिघत्याि घरुपाांतीेघकठीिघकविाच्याघलशांपलयातीघहोती . टदवसेंटदवस, मो स्कि घमऊघ
शेीेघआकाेान घवाढतीघिाती घतीसतीस घमँट मधनूघअचधकाचधकघद्रव्यघबाह ेघपडती . ती घकडकघ
झालयावेघलशांप ाघआिखलघमोठाघहोतीो. मँट मधनूघ ाेंगलतीघद्रव्यहीघबाह ेघपडती , ज्यामळु घ
लशांपलयावेघववववधघगडदघ ाेंगाांिलघनक्षलघटदसती .       

मँट मधनूघबाह ेघपडिा  ेघब  ेिस घद्रव्यघह घिनुाघअसती . याच्यामळु घलशांपलयाि घकविघ
कठीिघबनती . मो स्क ाघहाघिनुाघत्यान घखाल  लयाघअन्नातीूनघलमळतीो, आपलया ाघ
ि विातीूनघशेीेघववकलसतीघहोण्यासाठीघआवश्यकघरटकघलमळतीातीघतीस ि.  

अशाघप्रका  ेघसमदु्रककनाेीघसापड    घसगळ घलशांप  घअशाघिलवाांनलघबनव    घअसतीाती, 
ि घकधलघसमदु्रातीघयाघलशांपलयाांच्याघरेातीघेाहातीघहोती .  


